Medicinhåndtering - repetition

Klar til brug og
altid opdateret

Dette kursus henvender sig til sundhedsfaglige
personer, der allerede har gennemgået grundkurset i Medicinhåndtering, men har behov for
at få repeteret det vigtigste indhold.

Det primære formål med kurset er at skærpe
opmærksomheden på de områder, hvor der
oftest sker fejl – det vil sige utilsigtede hændelser.
Og det er der brug for. Undersøgelser viser nemlig,
at der sker mange fejl i forbindelse med borgernes
medicinering. I kurset er der fokus på ansvar og
kompetence, men også på konkrete procedurer
i forbindelse med medicinhåndtering.
Kurset afsluttes med en test, som giver adgang
til et kursusbevis.

Målgruppe
Kurset henvender sig til sundhedspersoner på
fx plejecentre, i hjemmeplejen og på bosteder,
der håndterer medicin. Kursisten vælger mellem
et forløb for autoriseret og ikke autoriseret personale. Emnet om risikosituationslægemidler ses
kun af ikke autoriseret personale.

Kurset består af følgende emner
Patientsikkerhed
Sikkerhed når du modtager en ordination
Sikkerhed når du modtager og opbevarer medicin
Sikkerhed ved dispensering af medicin
Sikkerhed når du administrerer medicin
Sikkerhed når du bortskaffer medicin/medicinsk udstyr
Dokumentation
Risikosituationslægemidler

Øvrigt indhold
Quizzer
Afsluttende test
Evaluering
Kursusbevis

Oplevet varighed ca. 35 min.

Medicinhåndtering - repetition

Fælles referenceramme
Med dette kursus sikrer I, at alle har
samme referenceramme, og at tidsbegrænset personale som fx vikarer og
ferieafløsere også kan få den nødvendige
undervisning.

Build (LMS)
Kurset administreres – sammen med
eventuelle andre kurser til medarbejderne
– i et LMS. Det betyder, at alle læringsaktiviteter dokumenteres, og at kurset kan
tilføjes til udvalgte medarbejdergrupper
i specifikke tidsintervaller eller som del
af en fast oplæring. Har I ikke allerede et
administrationssystem? Så fortæller vi
gerne om vores Build.

Fleksibel og digital
kompetenceudvikling
Kurset er digitalt, og kan gennemføres
når som helst og hvor som helst – bare der
er internetadgang. Der er quizzer undervejs, og det er nemt at gå til for alle.
Kurset er speaket, så det også kan gennemføres af medarbejdere, der ikke er stærke
læsere. Når kurset er gennemført, udstedes
et personligt kursusbevis, og kurset kan
herefter anvendes som opslagsværk.

Gyldendal e-Learning tilbyder digitale
kurser af høj kvalitet, kompetenceudvikling
der er skabt i et samarbejde mellem erfarne
fagpersoner og dygtige læringsdesignere.
Vi har udviklet mere end 400 kurser og flere
end 400.000 brugere har gennemført vores
e-learning. Kontakt os, hvis du er nysgerrig
efter at høre mere.

Kontakt os
Har du spørgsmål til vores kurser eller
til Build, er du velkommen til at kontakte
os på:
elearning@gyldendal.dk
www.gyldendal-elearning.dk

